ประกาศรายชื
่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้
อนสิงปีหาคม
ประกาศผลการพิ
จารณา ผู้ได้รับาย/ปฏิ
การอนุบัตมิรัตาชการ
ิรอบเดือรอบเดื
น สิงหาคม
2561ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

1

นายปาณสาร นวลอุทัย

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชำนาญการ

2
3
4

นางสาวทิพาดา เพิ่มสิน
นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ
นายวุฒิชัย นุนารถ

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

5

นายคฑาวุธ คุณวันดี

นักจัดการงานทั่วไป

6
7
8
9

นางสาวศิริรัตน์ ธรรมใจ
นางสาวปาริชาติ แก่ฉลาด
นายอภินันท์ ชูสุวรรณ
นางอ่อนอุมา ศรีรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

สสจ.สระบุรี

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.น้ำเกลี้ยง สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.บางน้ำเปรี้ยว สสจ.ฉะเชิงเทรา

รพช.ห้วยเม็ก สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.โนนไทย สสจ.นครราชสีมา
รพช.ชนแดน สสจ.เพชรบูรณ์

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ

ชำนาญการ

รพช.ศรีมหาโพธิ สสจ.ปราจีนบุรี

รพช.หนองม่วงไข่ สสจ.แพร่

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

รพช.อมก๋อย สสจ.เชียงใหม่
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพช.ปลายพระยา สสจ.กระบี่

รพช.เมืองปาน สสจ.ลำปาง
รพช.กาบเชิง สสจ.สุรินทร์
รพช.เกาะพะงัน สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ท้ายเหมือง ชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

10

นางสาวจุฑาทิพย์ รอดกลาง

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

11

นางสาวอัมพร พจนพิมล

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

12

นางสาวสุจิราพร
ศรีตระการโกศล

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.
ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.สวี สสจ.ชุมพร

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

13
14
15
16
17

นางสาวเยาวราช โถชารี
นางศุภลักษณ์ ธิบดี
นางสาวดารากร กุลสอนนาน
นางสาวพัชรินทร์ พินิจ
นางสาวประดับดาว หมวกมา

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

18
19
20

นางสาวเบญจมาภรณ์
มูลทองคำ
นางสาวมยุรี จรศรชัย
นางสาวรักษิณา วงษ์ดี

21

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

สสจ.หนองคาย
สสจ.พังงา
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพร.ยะหา สสจ.ยะลา

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
เพื่อสะดวกในการเดินทาง

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

นางนิตยา ศรีนาม

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

รพช.เนินสง่า สสจ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

22

นางสาวจรรยา เต็มปล้อง

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

รพช.สิงหนคร สสจ.สงขลา

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

23
24
25

นางสาวนิพาดา จูแสน
นางกนิษฐา ดวงสูงเนิน
นางสาวชนุตภรณ์ คำศรีใส

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.ซับใหญ่ สสจ.ชัยภูมิ
สสอ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
รพช.ภูเพียง สสจ.น่าน

ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

26

นางสาววรางคณา เพ็ชรแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส
สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว
วพบ.สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.สิงหนคร สสจ.สงขลา

รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพช.เขาวง สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ภูกามยาว สสจ.พะเยา
วสส.จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.นครราชสีมา

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

27

นางสาวขวัญฤดี บัวเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

สสจ.แม่ฮ่องสอน

รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส
สสจ.มุกดาหาร

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ
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ลำดับ
28

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวณัฐธิชา ชมเชยโฉม

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สสจ.สมุทรปราการ

29
30
31

นายพิพัฒน์พงษ์ พรมบัวคู
นางสาวนิตยา มูลเกตุ
นางสาวขวัญดาว หนูแท้

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.ปทุมราชวงศา สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.ท่าลี่ สสจ.เลย
รพช.ธารโต สสจ.ยะลา

32
33

นางสุธาสินี ขอดแก้ว
นางสาววรรณา อุไรรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

รพช.สะเมิง สสจ.เชียงใหม่
สสจ.กระบี่

ขอย้ายไปที่
วพบ.สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รพช.ม่วงสามสิบ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ห้วยเม็ก สสจ.กาฬสินธุ์
วสส.จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.ภูซาง สสจ.พะเยา
รพท.ตะกั่วป่า สสจ.พังงา

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

ดูแลบิดามารดา
เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

34
35

นางสาวอัญญารัตน์ จันทาพูน
นายศิริชัย มั่นเหมาะ

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.ภูซาง สสจ.พะเยา
รพช.โนนศิลา สสจ.ขอนแก่น

36
37

นางสาวมีสุข พลสยม
นางสาวสุกานดา คอนสวรรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

38
39
40
41

นางเจนจิรา จิตวรางคณา
นางกมลวรรณ สมัยกาญจน์
นางนวียา บุญสงค์
นางสาวสุวรรณา สารภี

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.กู่แก้ว สสจ.อุดรธานี
รพช.สิเกา สสจ.ตรัง
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

42

นายวุฒิชัย ศรีจันทร์

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

43

นางสาวไข่มุกข์ หมื่นโฮ้ง

เจ้าพนักงานสถิติ

ชำนาญงาน

สสจ.อุตรดิตถ์

ขอย้ายไปที่
รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพช.แม่ใจ สสจ.พะเยา

รพช.บ้านด่าน สสจ.บุรีรัมย์
วพบ.สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.เชียงราย
รพช.พระพรหม สสจ.นครศรีธรรมราช
สสจ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
สสอ.เด่นชัย จ.แพร่

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา
เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
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ลำดับ
44

45
46
47

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวศศิพัชร์ ทองแก้ว

นางสาวประภาวรรณ แตงทิม
นางสาวจารุณี ชะฎาทอง
นางสาวมยุรี นิสัญตา

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญงาน

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์

รพช.ลำดวน สสจ.สุรินทร์
รพช.แม่วงก์ สสจ.นครสวรรค์
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี

ขอย้ายไปที่
รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

รพช.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี
รพช.ห้วยทับทัน สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.หนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

48

นางสาวสุกัญญา ปานช้าง

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ปฏิบัติงาน

49

นางสาวชฎารัตน์ จิตสวาสดิ์

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ชำนาญงาน

50

นางสาวอารี แจ่มทิม

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางคณึง บุญสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวชณิษฐา ชญาธรรัตน์ชัย เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาววัชรินทร์ เฉลยไข
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวจิราวรรณ อาจกล้า
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวแสงระวี จันทร์ไทย
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวยุภาพร
เจ้าพนักงานการเงิน
ศรีธนปัญญากุล
และบัญชี
นางสาวรุ่งรัศมี คำภีละ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางพรทิพย์ หาญเก่ง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ปฏิบัติงาน

51
52
53
54
55
56
57
58

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

วพบ.จังหวัดนนทบุรี
รพช.บางมูลนาก สสจ.พิจิตร
สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นราธิวาส
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลมารดา

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครราชสีมา

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ชำนาญงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.มุกดาหาร

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

สสจ.ตาก

เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพท.พังงา สสจ.พังงา

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพช.บางกระทุ่ม สสจ.พิษณุโลก

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

รพช.ซับใหญ่ สสจ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ

รพช.เฝ้าไร่ สสจ.หนองคาย

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ปลวกแดง สสจ.ระยอง

รพช.ปักธงชัย สสจ.นครราชสีมา

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

59

นางนภากานต์ นาคำ

60

นางสาวอารียา จงบุญเจือ

61
62
63
64
65
66
67

นางสาวอุบลวรรณ วินทะไชย

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางพิมพ์ชนันท์ ธงสันเทียะ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวเฉลิมขวัญ นิตย์คำหาญ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวสายฝน ชาลีเขียว
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวพรรณทิพย์ วชีรสุต
เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
นายธีรวุฒิ ใจภักดี
เจ้าพนักงานโสต
ทัศนศึกษา
นางสาวสุธาทิพย์ ตะสุก
นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.วัดญาณสังวราราม ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพช.สามชุก สสจ.สุพรรณบุรี

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ

เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ

รพช.นครชัยศรี สสจ.นครปฐม

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

ดูแลบิดามารดา

ปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.บ้านแท่น สสจ.ชัยภูมิ

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

รพช.บ้านเหลื่อม สสจ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว

รพช.เสลภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.จัตุรัส สสจ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง

เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.บึงโขงหลง สสจ.บึงกาฬ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ปฏิบัติการ

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรม

ขอย้ายจาก

68

นายยุทธกรานต์ ชินโสตร

นายแพทย์

ชำนาญการพิเศษ

69

นางสาวมัสติกา โพธิ์สระ

นายแพทย์

ชำนาญการ

70
71
72
73
74
75
76

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ

77

นางสาวชุลีพร ภูวิชยสัมฤทธิ์
นายพิทวัส จุลนิพิฐวงษ์
นายภรต เอี่ยมประไพ
นางสาวภัทริน บูรพาสมบูรณ์
นางสาวชนากานต์ สุวัฒนศิลป์
นางกรวรรณ หาญประกอบสุข
นางสาวกุณฑลี
สุกาญจนาเศรษฐ์
นางสาวฐาดินี วงษ์ไพศาล

นายแพทย์

ชำนาญการพิเศษ

78
79

นายวิทิต โพธิ์ทอง
นายแพทย์
นางสาววัชรวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ

รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ

80

นางสาวสโรบล อยู่สำราญ

นายแพทย์

ชำนาญการ

81
82

นางสาวสิริกานต์ เอกอภิวงศ์
นางสาวธัญญรัตน์
ชัยพฤกษ์มาลาการ

นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.
ปราจีนบุรี

ด้านเวชกรรม
ด้านเวชกรรม

ด้านเวชกรรม

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก
รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา

รพช.หลวงพ่อเปิ่น สสจ.นครปฐม

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพท.ลำพูน สสจ.ลำพูน
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.นาหม่อม สสจ.สงขลา

รพช.ศรีสาคร สสจ.นราธิวาส

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ
รพท.ลำพูน สสจ.ลำพูน
กลับภูมิลำเนา
อนุมัติ
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด เพื่อดูแลมารดา
ไม่อนุมัติ
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
กลับภูมิลำเนา
อนุมัติ
รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

- 10 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
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ลำดับ
83

ชื่อ/นามสกุล
นายชาคริสต์ ตู้จินดา

ตำแหน่ง
นายแพทย์

84
85

นางสาวพิมพ์ชนก ยืนชนม์
นายรณกฤต ลิ้มวราภัส

นายแพทย์
นายแพทย์

86
87

นางสาวอรทัย พิทักษ์ชีวานนท์ นายแพทย์
นางจินตนา สิงหวรรณกุล
นายแพทย์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

88

นางสาวลักษณา ภู่สูงเนิน

นายแพทย์

ปฏิบัติการ

89

นางสาวฆิม วงศ์เจริญรัตน์

นายแพทย์

ปฏิบัติการ

ขอย้ายจาก
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

ด้านเวชกรรม
ด้านเวชกรรม

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส
รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพท.พังงา สสจ.พังงา

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี

ขอย้ายไปที่
รพช.วังจันทร์ สสจ.ระยอง

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา

รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

กลับภูมิลำเนา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

- 11 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

90
91

นางสาวนัทธมน วรรณฤกษ์งาม ทันตแพทย์
นางสาวกุลธิดา ชินายศ
ทันตแพทย์

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพช.บ่อเกลือ สสจ.น่าน

รพช.สหัสขันธ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.แพร่ สสจ.แพร่

92
93
94

นางสาวประยูรสิริ คณานุรักษ์
นางสาวอัญรัตน์ มหาสะโร
นางสาวพิชญา
เอนกสมบูรณ์ผล

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

รพช.รามัน สสจ.ยะลา
รพช.วาปีปทุม สสจ.มหาสารคาม
สสจ.สมุทรสงคราม

รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม

95

นางสาวพรรณวษา
ตั้งอดุลย์รัตน์

ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

ปฏิบัติการ

รพช.พิมาย สสจ.นครราชสีมา

รพช.ดอนตูม สสจ.นครปฐม

เหตุผลการขอย้าย
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา

ดูแลบิดามารดา

96
97
98

นายธนบูรณ์ ตระการวิโรจน์
นายอภิพล วุฒิวณิชย์
นางสาวจุฑามาส ทองดี

ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร
รพช.ชัยบาดาล สสจ.ลพบุรี
รพช.ป่าซาง สสจ.ลำพูน

รพช.ตาคลี สสจ.นครสวรรค์
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบิดา
ดูแลบิดามารดา

99

นายประกาศิต อาชีวะ

ทันตแพทย์

ชำนาญการ

รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก

รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
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ลำดับ
100
101
102

ชื่อ/นามสกุล
นางวารุณี ฮั่นตระกูล
นางสาวลลิตา เจียมกตัญญู
นางสาวสุวิชาดา ชิณวงค์

ตำแหน่ง
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.ป่าซาง สสจ.ลำพูน
รพช.ป่าบอน สสจ.พัทลุง
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี

ขอย้ายไปที่
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ

เหตุผลการขอย้าย
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลมารดา
ดูแลบิดามารดา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

- 13 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ
103

ชื่อ/นามสกุล
นางศิวภรณ์ ตู้แก้ว

ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

104

นางสาวกัลยาณีย์ สินธพ

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

105

นางอุทุมพร ทับเมือง

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

106

นายณัฐพัชร์ บุญมาก

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

107

นางสาวหนูออย ผิวคล้าม

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

108

นางสาวสุนิสา ผาวงษา

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ

109

นางสาวรัชตาภรณ์ ใจซื่อ

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

110
111

นางสาวจรัสศรี ทองสายธาร
นางกาญดา จันทนะ

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก
รพช.บางปลาม้า สสจ.สุพรรณบุรี

ขอย้ายไปที่
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว

รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา

ดูแลบิดามารดา

รพช.ทุ่งใหญ่ สสจ.นครศรีธรรมราช

รพช.ท่าโรงช้าง สสจ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อดูแลบุตร

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพช.ปรางค์กู่ สสจ.ศรีสะเกษ

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

ดูแลบิดามารดา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

รพช.พบพระ สสจ.ตาก

รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพช.เปือยน้อย สสจ.ขอนแก่น

รพช.ยางสีสุราช สสจ.มหาสารคาม

เพื่อดูแลบิดา

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพช.น้ำปาด สสจ.อุตรดิตถ์

รพช.ภูกามยาว สสจ.พะเยา

เพื่อดูแลบิดา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

รพท.ระนอง สสจ.ระนอง
รพช.ลำทะเมนชัย สสจ.นครราชสีมา

รพท.แพร่ สสจ.แพร่
รพช.เชียงยืน สสจ.มหาสารคาม

เพื่อดูแลมารดา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

- 14 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

112

นางสาวลัดดา ปินตา

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

113
114

นางสาวอรพรรณ เพชรสีเงิน
นางสาวขนิษฐา พรหมมา

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

115
116

นายณัฏฐพล ไฝชอบ
นางสาวคำรัก ครองยุติ

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

117

นางสาวสุธิมา สิงคุณา

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ

118
119

นางสาวนิภาพร โสภารัตน์
นางสาวนิโลบล วงศ์เสนา

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

120

นางสาวสุพรรษา มีวิชา

แพทย์แผนไทย

121
122
123

นางสาวอรวรรณ เงินชุ่ม
นายสุเจต พุ่มพวง
นางสาวจันนง โต๊ะหลัง

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต
รพช.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี

รพท.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.น่าน สสจ.น่าน

ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.น้ำพอง สสจ.ขอนแก่น
รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
กลับภูมิลำเนา
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด

รพ.สต.ตำบลพระธาตุผาแดง สสอ.แม่สอด เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
จ.ตาก

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

ปฏิบัติการ

รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี
รพร.เลิงนกทา สสจ.ยโสธร
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท สอ.ตำบลร่มเย็น สสอ.เชียงคำ จ.พะเยา
ราชินี จ.ตาก สสอ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

สอ.โป่งสา สสอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
สอ.บ้านท่านุ่น สสอ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

รพช.บางระกำ สสจ.พิษณุโลก
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ควนโดน สสจ.สตูล

ดูแลบิดามารดา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

124
125

นางสาวปิยะฉัตร ชมสวน
นายณัฐนนท์ ณัฐพันธ์ธีราวงศ์

เภสัชกร
เภสัชกร

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

126
127

นางสาวสุธินี แสงหิม
นางสาวสุธีรา ศิริเขตต์

เภสัชกร
เภสัชกร

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

128

นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ

เภสัชกร

ปฏิบัติการ

129

นายสุรินทร์ ศรีวรรัตน์

เภสัชกร

130

นางสาวสรวีย์ คูณสิริชูสิทธิ์

131

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ด้านเภสัชกรรมคลินิก รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง
รพช.เกษตรวิสัย สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.เวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย

ขอย้ายไปที่
รพช.วังชิ้น สสจ.แพร่
รพท.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

ชำนาญการ

รพช.สมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) สสจ.สุโขทัย
นครหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
ด้านเภสัชกรรมคลินิก รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย

เภสัชกร

ชำนาญการ

ด้านเภสัชกรรมคลินิก รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

รพช.บ้านค่าย สสจ.ระยอง

เพื่อสะดวกในการเดินทาง

นางสาวจิรารัตน์ เลิศกุลดิลก

เภสัชกร

ชำนาญการ

รพช.จะนะ สสจ.สงขลา

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

132
133
134

นายเอกพจน์ จรัสแผ้ว
นางวัฒนา รองวิริยะพานิช
นางสาวนิภารัตน์ ปุริเส

เภสัชกร
เภสัชกร
นักโภชนาการ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

135

นางสาวเสาวดี อาญาเมือง

นักโภชนาการ

ปฏิบัติการ

สสจ.นครปฐม
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ

136

นางณัชชา ถาวร

นักโภชนาการ

ปฏิบัติการ

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.กะพ้อ สสจ.ปัตตานี
ด้านเภสัชสาธารณสุข สสจ.นครปฐม
ด้านเภสัชกรรมคลินิก รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
อนุมัติ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

137

นางสุธาทิพย์ จักร์แก้ว

138

ตำแหน่ง
นักจิตวิทยา

นางสาวมะลิวรรณ ออสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิก
ซูทาร์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ขอย้ายจาก
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

ขอย้ายไปที่
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

เหตุผลการขอย้าย
ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

139

นางสุกัญญา สุรารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

140

นางวนัสสินี ไชยกันวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สอ.ตำบลหนองยอง สสอ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ
รพช.บ่อเกลือ สสจ.น่าน

141

นางสาวสุกาญดา ภาสอน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา

142

นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.กันตัง สสจ.ตรัง

143

นางสรินทร์ทิพย์ จงสัจจา

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

144

นางสาวจันทร์เพ็ญ เอี้ยวถาวร

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

145
146

นางสาวนิตยา เตชะกันทา
นางแสงเดือน ทรัพย์จรัสแสง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

147

นายชนินทร์ บำรุงศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

148

นางรภัสพิศา วรางพงษ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

149

นางสาวณัฏฐกานต์
หาญประสพ
นางสาวจิราภรณ์ จำปี
นางสาวศศิมา
ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
นางพีรมล บุญโชคช่วย

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

150
151
152

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สสจ.ขอนแก่น

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

สอ.ตำบลบุญเรือง สสอ.เชียงของ จ.
เชียงราย
สอ.บ้านนางัว ตำบลไผ่ล้อม สสอ.บ้านแพง
จ.นครพนม
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย
รพ.สต.บ้านศาลาวัน ตำบลศาลายา สสอ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

เพื่อดูแลบุตร

รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร

รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม

เพื่อดูแลบุตร

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพ.สต.ตำบลหินกอง สสอ.เมืองราชบุรี จ.
ราชบุรี
สอ.บ้านทับหลวง หมู่ 1 ตำบลคูหา สสอ.
สะบ้าย้อย จ.สงขลา
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา

ด้านการพยาบาล

สอ.บ้านป่ากลาง สสอ.ปัว จ.น่าน
สอ.ตำบลหนองปากโลง สสอ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
รพช.สุคิริน สสจ.นราธิวาส

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพช.ปรางค์กู่ สสจ.ศรีสะเกษ
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพท.เชียงคำ สสจ.พะเยา

รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
รพ.สต.ไขแสง กำเนิดมี สสอ.เมืองนนทบุรี เพือ่ ดูแลครอบครัว
จ.นนทบุรี
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
เพือ่ ดูแลครอบครัว

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ
153

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวปริญญาภรณ์
ธนะบุญปวง

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

154
155
156

นางสุภาพร ศรีวรรณบุตร
นางวัชรีย์ นาครอด
นางธันยากร เต็มสงสัย

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

157
158

นางปัทมา แสงโชติ
นางสาวนันทิดา สกุณา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

159

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

160

นางกานต์จรัส ศีติสาร
(สุวรรณจันทร์)
นางสาวรุ่งทิวา บุญธรรม

พยาบาลวิชาชีพ

161

นางสาววาสนา ละอองรัตน์

162
163
164
165

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.สามร้อยยอด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

วพบ.ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เหตุผลการขอย้าย
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
วิสัญญี

รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพท.เชียงคำ สสจ.พะเยา
รพช.ตากฟ้า สสจ.นครสวรรค์
รพ.สต.ตำบลประสงค์ สสอ.ท่าชนะ จ.
สุราษฎร์ธานี
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู

เพื่อดูแลครอบครัว

รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สอ.นิคมทหารผ่านศึก ตำบลบ้านตาด
สสอ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
รพช.ท่าแพ สสจ.สตูล

รพช.พญาเม็งราย สสจ.เชียงราย

กลับภูมิลำเนา

นางสาวกิติมา หะยีดาราแม
นางนาถลัดดา ศรีภิรมย์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

เพื่อดูแลบุตร
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
อนุมัติ

นางสาวงามจิตร
เก้าสุวรรณวรกุล
นางสาวปราณี ชุ่มใจ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี
รพร.ฉวาง สสจ.นครศรีธรรมราช

ขอย้ายไปที่

รพช.วิภาวดี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ

สสจ.ปัตตานี
สอ.ตำบลบ้านรุน สสอ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
สอ.บ้านเขาน้อย หมู่ 9 ตำบลซำฆ้อ สสอ. สอ.ตำบลโนนสมบูรณ์ สสอ.เขาสวนกวาง
เขาชะเมา จ.ระยอง
จ.ขอนแก่น
รพช.อ่าวลึก สสจ.กระบี่
รพช.กาบเชิง สสจ.สุรินทร์
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

166

นางสาวภัทรพร พิมพ์พันธ์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

167

นางวาสนา สวาสดิ์ญาติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

168
169
170
171
172

นางประกายดาว ถวิลรักษ์
นางสาวเบญจมาศ บุญวิชัย
นางสาวสุทธิดา รอดทองอยู่
นางสาวหิรัญญา อินทร์แก้ว
นางดารณี ราษฎร์ใจดี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

173

นางสาวอรญา พาภักดี

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

174

นางสาวนงค์ณภา ติลกสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

175

นางชยาภัสร์ แฝงวัด

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

176
177
178
179
180

นางสุกัญญา ยิ้มชัยภูมิ
นางสาวณัฐกานต์ สิงห์ภูงา
นายกีรติ กิจการ
นางสาวโซนีรา ต่วนจอลง
นางสาววาสนา โสตรโยม

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

สอ.บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ สสอ. รพ.สต.ตำบลกมลา สสอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
บ้านผือ จ.อุดรธานี
รพช.แม่สะเรียง สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง
สสอ.สัน
กำแพง จ.เชียงใหม่
รพช.เขมราฐ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ศรีสมเด็จ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง
รพช.กะพ้อ สสจ.ปัตตานี
รพท.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง สสอ.ดอน
ตาล จ.มุกดาหาร

รพช.ปาดังเบซาร์ สสจ.สงขลา
ด้านการพยาบาล

รพช.นาหม่อม สสจ.สงขลา

ด้านการพยาบาล

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

สอ.บ้านพรุจูด ตำบลบางดี สสอ.ห้วยยอด
จ.
ตรัง
สอ.ซับน้อย ตำบลซับน้อย สสอ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพช.บางไทร สสจ.พังงา
สสอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย

ติดตามคู่สมรส

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

181
182

นางสาวสุพัตรา อำลอย
นางสาวปิยะนุช กมลรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

183

นางหทัยกาญจน์
พิสิษฐ์พรปวีณ์
นางดาริกา จันทะโชติ
นางเกศรา ชมภูพลอย

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

189
190

นางสาวสิรินทร์รัตน์ เจริญภูมิ
นางจิดาภา ช่ำชอง
นางสาวศรัญรักษ์
บดินทรารักษ์
นางจินตณา นิเทียน
นางสาวอฐิกา แก้วปลั่ง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

191
192
193

นางศศิธร ประทุมทอง
นางเปรมฤดี แสงคำ
นายสุขสันต์ วงภักดี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

194

นางศรีประทุมพร พรมะชุม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

195

นางสาววรรณา
ทรัพย์เจริญมาก
นางสาวศิริขวัญ ตุมร
นางสาวนฤมล เจียวิริยบุญญา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

184
185
186
187
188

196
197

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพช.พุทไธสง สสจ.บุรีรัมย์

รพช.นาบอน สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.ประทาย สสจ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

รพช.ไทยเจริญ สสจ.ยโสธร
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
รพท.ลำพูน สสจ.ลำพูน

เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
กลับภูมิลำเนา
รพ.สต.ตำบลบ่อวิน สสอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ติดตามคู่สมรส
รพท.เลย สสจ.เลย
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.สังขะ สสจ.สุรินทร์

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.นาดูน สสจ.มหาสารคาม
รพช.วังโป่ง สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.สะเมิง สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านปางมะหันต์ ตำบลเทอดไทย
สส
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รพช.ชนบท สสจ.ขอนแก่น

รพช.ชุมพลบุรี สสจ.สุรินทร์

ติดตามคู่สมรส

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

รพช.สูงเนิน สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

รพช.ฆ้องชัย สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

198
199

นางสาวสาวิตรี ทองภู
นางสาวฐาปนันทน์ อมรางกูร

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.ค้อวัง สสจ.ยโสธร
รพช.บางมูลนาก สสจ.พิจิตร

ขอย้ายไปที่
รพท.วารินชำราบ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.บางระกำ สสจ.พิษณุโลก

เหตุผลการขอย้าย
ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ด้านการพยาบาล

รพช.พล สสจ.ขอนแก่น
รพ.สต.ตำบลบางศรีเมือง สสอ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
สอ.ตำบลบ้านหัน สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ. สอ.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า สสอ.สันป่า
ชัยภูมิ
ตอง จ.เชียงใหม่
สสอ.ชนบท จ.ขอนแก่น
รพ.สต.บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง สสอ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สอ.บ้านห้วยไร่ ตำบลโนนพยอม สสอ.
สสอ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ชนบท จ.ขอนแก่น
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพช.เชียงดาว สสจ.เชียงใหม่
รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพช.เขาสวนกวาง สสจ.ขอนแก่น
รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.สุไหงปาดี สสจ.นราธิวาส
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี

เพื่อดูแลบุตร
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
อนุมัติ
รอการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

200
201

นางสาวศรุภา พิมพ์เกาะ
นางอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

202

นางนิดา ประสานเกษม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

203

นางนุสรินทร์ ตาวงค์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

204

นางจิรัฐติกาล บุตรรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

205

นางสาวจันทรัตร์ กฤชอาคม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

206
207
208
209

นางสาวพรวิภา เครือจันทร์ต๊ะ
นางสาวโชติกา คูณค้ำ
นางอาดีละห์ นิตีเมาะ
นางสาวขวัญยืน กมลเรือง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

210
211
212

นางบุษยา จันทร์ประไพ
นางจรรยพร นิติวัฒนานนท์
นางอมรรัตน์ สีสุข

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.สังขละบุรี สสจ.กาญจนบุรี
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.จะนะ สสจ.สงขลา

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

- 22 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

213

นายกลศาสตร์ เกตุกรม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

214

นายวีรพงศ์ บุราณเดช

พยาบาลวิชาชีพ

215
216
217

นางสาวิตรี บุญเกื้อ
นางระเอียด บู่แก้ว
นางสาวพิมลรัตน์ แพงโสม

218

นางสาวยุวรี พลธรรม

เหตุผลการขอย้าย
ติดตามคู่สมรส

ชำนาญการ

รพช.บึงโขงหลง สสจ.บึงกาฬ

รพช.สระใคร สสจ.หนองคาย

กลับภูมิลำเนา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น
รพช.ม่วงสามสิบ สสจ.อุบลราชธานี
รพ.สต.บ้านลาด สสอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เพื่อดูแลบุตร
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.แก่งคอย สสจ.สระบุรี
รพช.โนนคูณ สสจ.ศรีสะเกษ
สอ.บ้านมาลา ตำบลชุมแพ สสอ.ชุมแพ
จ.
ขอนแก่น
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์

รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.
ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

220

นางสาวศรัญญา สอนวงศ์ษา

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

นางสาวละมุน คำเสนา

ขอย้ายไปที่
รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก

นางนัยนา เห็มทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.ภูเรือ สสจ.เลย

219

221

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

รพช.หล่มสัก สสจ.เพชรบูรณ์

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น

ติดตามคู่สมรส

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพช.วานรนิวาส สสจ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

รพช.สิรินธร สสจ.อุบลราชธานี

สอ.ตำบลนาฝาย สสอ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

- 23 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

222
223
224

นางสาวณิชนันทน์ ศรีจำปา
นางสาวนภา กฤษดาเรืองศรี
นางวรัชยา บัวผัน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

225

นางสาวมยุรีย์ สายเชื้อ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

226
227
228

นางสาวกัญญาณัฐ ใจกลาง
นางนันทวัน เอื้อศิลป์
นางสุนิสา คำวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

229
230

นางสุนิสา ศรีวรสาร
นางสาวนัชชา เสนอบ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

231

นางเสาวภา ไพเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

232

นางคนัมพร เกิดศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

233
234

นางสุดาวรรณ นิลสดใส
นางสาวมาลินี แลแตบาตู

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.ชุมพวง สสจ.นครราชสีมา
รพช.โคกเจริญ สสจ.ลพบุรี
รพช.แวงใหญ่ สสจ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

รพ.สต.โพนทอง สสอ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ดูแลบิดามารดา
รพช.ทรายมูล สสจ.ยโสธร
กลับภูมิลำเนา
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
เพื่อดูแลครอบครัว

ผลการพิจารณา

สอ.บ้านวัดแคใน ตำบลบางกร่าง
สสอ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี
รพช.พบพระ สสจ.ตาก
รพช.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก
รพช.เกาะสีชัง สสจ.ชลบุรี
รพช.วิเชียรบุรี สสจ.เพชรบูรณ์
สอ.ดงขวาง ตำบลน้ำชุน สสอ.หล่มสัก จ. สอ.บ้านท้องโพลง ตำบลดงปะคำ สสอ.
เพชรบูรณ์
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
สอ.ตำบลแม่สาย สสอ.แม่สาย
สอ.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา สสอ.
จ.เชียงราย
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รพช.ภูเวียง สสจ.ขอนแก่น
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

รพช.พุนพิน สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส

เพื่อดูแลบุตร
เพื่อสร้างครอบครัว

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
รอการพิจารณา

สอ.ตำบลโนนรัง สสอ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

- 24 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ
235

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธานี

ขอย้ายไปที่
รพช.ป่าบอน สสจ.พัทลุง

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

236
237

นางพัชรีภรณ์ ช่วยไทย
นางสาวกุลธิดา สายวัน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.พระแสง สสจ.สุราษฎร์ธานี
สอ.บ้านนาดู่ ตำบลนาดี สสอ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

รพท.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท
ติดตามคู่สมรส
สอ.บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง สส ติดตามคู่สมรส
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

238
239
240
241
242
243

นางสาวสุพรรนี แซ่จิว
นางธารทิพย์ สุดเสน่ห์
นางสาวทัศวรรณ์ สงจันทร์
นางภาวดี ยัญญางกูร
นางศรารักษ์ โกวิทย์
นางสารภี นทีหลวง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.บ้านตาขุน สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.บ้านไผ่ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.
นครศรีธรรมราช

รพช.กระแสสินธุ์ สสจ.สงขลา
สสอ.สูงเม่น จ.แพร่
รพช.แก่งคอย สสจ.สระบุรี
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพช.สูงเนิน สสจ.นครราชสีมา
รพช.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี สสจ.
ปทุมธานี

244

นางบุษกร ศรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ถ้ำพรรณรา สสจ.นครศรีธรรมราช

245

นางสาวมูนีเร๊าะ สะดียามู

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

รพช.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สส ดูแลบิดามารดา
จ.กาญจนบุรี
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
รอการพิจารณา
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ

- 25 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

246

นางฉวีวรรณ สมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

247

นางสาวสุธาลักษณ์
เศรษฐ์คุณารัฐ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

248

นางสาววนิดา เหลืองทอง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

รพช.องครักษ์ สสจ.นครนายก

รพ.สต.ตำบลท่าทองใหม่
สสอ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม

กลับภูมิลำเนา

รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ

สสอ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.ศรีสงคราม สสจ.นครพนม

รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง
สอ.คลองแขยง หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน
สส
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สอ.ตำบลโตนดด้วน สสอ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
รพช.ยะหริ่ง สสจ.ปัตตานี
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา

รพช.คอนสาร สสจ.ชัยภูมิ
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

รพช.เวียงเก่า สสจ.ขอนแก่น
สสอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

249
250
251
252

นางสาวเยาวภา ไข่ทองดี
นายเอกชัย ชัยวุฒิ
นางสาวจิระนันท์ พรัดขำ
นางสาวกมลลักษณ์ บุญมา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.ท่าสองยาง สสจ.ตาก

253

นางนันทวัน สงคง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

254
255

นางสาวเจ๊ะซาวียะห์ เบญจเหม พยาบาลวิชาชีพ
นางสาววันวิสาข์ พันธ์ภูมิ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

256
257

นางสาวนันท์ลินี ตูมนอก
นางสาวนุชนาถ พรมมานุรักษ์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ขอย้ายไปที่

- 26 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

258
259

นางธนิตตา ผาติพันธุวงศ์
นางนพมล กะระพันธุ์นิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

260

นางเฉลิมสวย นักระบำ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

261

นางสาวพิรุณลักษณ์
บุญตะหล้า
นางสุนันท์ พรหมรอด

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

262

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.วัดโบสถ์ สสจ.พิษณุโลก
สอ.บ้านหนองหว้า ตำบลทรายมูล
สสอ.น้ำ
พอง จ.ขอนแก่น
รพช.พล สสจ.ขอนแก่น

รพช.หางดง สสจ.เชียงใหม่
รพ.สต.ตำบลไชยมงคล สสอ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

ติดตามคู่สมรส

ด้านการพยาบาล

รพร.กระนวน สสจ.ขอนแก่น

รพช.โพนนาแก้ว สสจ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร

รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
อนุมัติ

รพท.แม่สอด สสจ.ตาก

สอ.ตำบลเทพมงคล สสอ.บางซ้าย จ.
พระนครศรีอยุธยา
วพบ.ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สอ.ตำบลทะเลน้อย สสอ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพท.พะเยา สสจ.พะเยา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

รพช.กันทรวิชัย สสจ.มหาสารคาม
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพช.เอราวัณ สสจ.เลย
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

263

นางสาวเพ็ญ พึ่มกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สสอ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

264

นางสาวรุ่งนภา ต่อโชติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.บำเหน็จณรงค์ สสจ.ชัยภูมิ

265

นางจันทกานต์ คงฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

266

นางสาวรจนา สุกิน

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

รพช.คลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทย) สสจ.สงขลา
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

267

นางรุธจิฬา เถื่อนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

268
269

นางสุภาภรณ์ วิสุทธิเมธีกร
นางสาวยูรอ มาหามะ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
รอการพิจารณา

- 27 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

270
271
272

นางสาวพรรษชล ใบลี
นางสาวอวยพร พันธุ์แก้ว
นางวรรภา จันภูธร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

273
274

นางสุภาภรณ์ เจริญ
นางสุริยประภา สงคราม

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.ชื่นชม สสจ.มหาสารคาม

275
276

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

277

นางอรพรรณ ตุลา
นางสาวต่วนซอบารียะห์
นิเล๊าะ
นางวิมล จิ๋วน๊อต

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

278

นางรัชนี คำพลอย

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

279
280

นางสาวพรนิภา มานะบุตร
นางจินฏาพัฒน์ นิลพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพช.ปง สสจ.พะเยา

281

นางกิตติยากร คงธนาคมธัญกิจ พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ขลุง สสจ.จันทบุรี

282
283

นางสาวสุพดา มณีรัตน์
นางสาวนูรีซัน มะสะแต

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ขอย้ายไปที่
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพ.สต.ตำบลบางพูด สสอ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
สสจ.ขอนแก่น

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
รอการพิจารณา
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส
รพ.สต.ตำบลหนองตูม สสอ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย
รพท.แพร่ สสจ.แพร่

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
รอการพิจารณา
รอการพิจารณา

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.บ้านหลวง สสจ.น่าน

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

รพ.สต.ตำบลสวนพริกไทย สสอ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

เพื่อดูแลบุตร

รอการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

- 28 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

284

นางวรัญญา แซ่กือ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

285

นางสาวปวันรัตน์
ธนพัฒนานันท์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

286
287

นางสาวอาตีกะห์ อาแว
นางวรรณา วงศ์ลาโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

288
289
290
291
292
293

นางสาววรรณศิริ ค้ำชู
นางอุไรวรรณ วิสาพรหม
นางสาวอัษฎาพร เพชรรัตน์
นางอุไรวรรณ วิสาพรหม
นางสาวกรรณิกา พวงทอง
นางสาวกัลยาณี คำมุง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

294

นางสาวพิมพ์ณภัสร ทองทราย พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รพช.ดอยสะเก็ด สสจ.เชียงใหม่
สสจ.
ตาก
สอ.ตำบลบางกะจะ สสอ.เมืองจันทบุรี จ. สอ.ตำบลด่านชุมพล สสอ.บ่อไร่ จ.ตราด
จันทบุรี

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
สอ.บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่
สสอ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รพช.ธารโต สสจ.ยะลา
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.บางไทร สสจ.พังงา
รพช.บ้านหลวง สสจ.น่าน
รพช.น้ำเกลี้ยง สสจ.ศรีสะเกษ

เหตุผลการขอย้าย
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพช.ภูกามยาว สสจ.พะเยา

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.ไทยเจริญ สสจ.ยโสธร
รพช.มหาชนะชัย สสจ.ยโสธร
รพช.แม่อาย สสจ.เชียงใหม่
รพช.มหาชนะชัย สสจ.ยโสธร
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
วพบ.พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อดูแลบุตร
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลบุตร
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ

- 29 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ
295

296
297
298

ชื่อ/นามสกุล
นางศิริพร พานิชย์

นางณัฐติกา อรรคบุตร
นางบุปผาชาติ ชมภู่
นางสรญา ทองนาค

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

299
300
301

นางจีรนันท์ พัฒนโสภณ
นางน้ำทิพย์ แสนใจวุฒิ
นางศิริรักษ์ นิเวศน์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

302
303

นางรุ่งนภา แก้วสว่าง
นางณภัสนันท์ กิ่งวัฒนา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

304
305

นางสาวรัชนี เต๋จ๊ะแก้ว
นางนวลฉวี คงมณี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.เกษตรวิสัย สสจ.ร้อยเอ็ด

รพช.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ดงหลวง สสจ.มุกดาหาร
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

สอ.บ้านช่องลม สสอ.สูงเม่น จ.แพร่
รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก
สอ.บ้านบ่อหอย ตำบลยาบหัวนา
สสอ.เวียง
สา จ.น่าน
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
สสอ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
รพช.โพทะเล สสจ.พิจิตร
สอ.บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี
สสอ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร

ขอย้ายไปที่
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ

รพช.โพธิ์ทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.นาโพธิ์ สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา

เพื่อดูแลบุตร
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย

รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพช.ภูเรือ สสจ.เลย
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลบุตร
เพื่อดูแลครอบครัว

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
สอ.บ้านท่าทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์
ตก สสอ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพช.พยาบาลสถานพระบารมี สสจ.
กาญจนบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

รอการพิจารณา
ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

- 30 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

306

นายภูษิต จิรายุนรากูร

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

307

นางสาวกฤษธิรา ศรีตัดสูง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

308
309

นางสาวแววมยุรา ทาตระกูล
นางสาวเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

310
311

นางสาวกาญจนา วิเชียร
นางสมพิศ ฉิมพาลี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

312

นางสาวฐิติวัฒนา รัชธานี

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

313

นางสาวปรียาภรณ์ บัวแดง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

314

นางจิราภรณ์ จัดรส

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

315

นางสาวฐิติกร สาสังข์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

316

นางอลิษา ธนบูลย์ก่อกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

รพช.หว้านใหญ่ สสจ.มุกดาหาร

รพ.สต.ตำบลพระกลางทุ่ง สสอ.ธาตุพนม
จ.
นครพนม
สอ.ตำบลโคกก่ง สสอ.ชานุมาน จ.อำนาจ สสอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
เจริญ
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
สอ.ทะเลนอก ตำบลกำพวน สสอ.สุข
สอ.ตำบลเขาวิเศษ สสอ.วังวิเศษ จ.ตรัง
สำราญ จ.ระนอง
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.ซับใหญ่ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

สอ.บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก
สสอ.ลำ
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

เพื่อสร้างครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย

สอ.บ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา สสอ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
อนุมัติ

รพช.ปง สสจ.พะเยา

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่

เพื่อสร้างครอบครัว

อนุมัติ

รพช.ราษีไศล สสจ.ศรีสะเกษ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

- 31 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
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ชื่อ/นามสกุล
นางสุทธสินี ทองมูลไพร

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.บ่อพลอย สสจ.กาญจนบุรี

ขอย้ายไปที่
รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก

เหตุผลการขอย้าย
ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพช.สังขละบุรี สสจ.กาญจนบุรี
รพช.ผาขาว สสจ.เลย
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลครอบครัว

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

สสอ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพ.สต.บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ
สส
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

สอ.บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาหว้า
สสอ.นา
หว้า จ.นครพนม
รพร.ธาตุพนม สสจ.นครพนม

ติดตามคู่สมรส

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.นาหว้า สสจ.นครพนม

ติดตามคู่สมรส

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์
รพช.ราษีไศล สสจ.ศรีสะเกษ
บ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์
สสอ.
น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

รพ.สต.บ้านยางชุม ตำบลโพนสูง
สสอ.สว่าง
แดนดิน จ.สกลนคร
รพช.ผาขาว สสจ.เลย
รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
สอ.บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
สสอ.
เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

318
319
320

นางวรรณนภา เพิ่มนาม
นางจำลองลักษณ์ อุดชา
นางสาวรินทร์ ปานเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

321

นางภัทรวิจิตรา แก้วเสียง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

322

นางเพียงใจ ต้นน้อย

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
วิสัญญี
ด้านการพยาบาล
วิสัญญี
ด้านการพยาบาล

323

นางชลณภัทร สอนสนาม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

324

นางปาริชาติ พุ่มพา

พยาบาลวิชาชีพ

325
326
327
328

นางสาวกาญจนา ทำผง
นางปรมาภรณ์ ช้างสน
นางกัณลิกา จำลอง
นางสาวภัชราพร วงษ์ขันธ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
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329

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

330

นางสาวญาณัชยุภกานต์
บุญห่อ
นางสาวสร้อยพรม ยาหอม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

331
332

นายถนอมศักดิ์ สมมิตร
นางสาวสกาวรัตน์ สรรเสริญ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

333
334
335

นางสาวการีมะห์ แวหามะ
นางสาวอาอีเสาะ นิบง
นางสาวนิรัตนา วงศ์กำภู

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

336
337

นางอุทุมพร เต็งรัตนประเสริฐ
นายเกษมศักดิ์ ทองนุ่น

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

338
339
340
341

นางสาววัลภา ขาวสะอาด
นายรมยรัชต์ ปลื้มคิด
นางสาวสุชาดา ฆ้องลัน
นางสุพัตรา ทองทศ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

342

นางสาวพรพิมล ศรีรักษา

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.บ้านบึง สสจ.ชลบุรี
สอ.ชุมชนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่
สสอ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

343

นางอุไร คุณานิธ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.เหล่าเสือโก้ก สสจ.อุบลราชธานี

รพช.พยุห์ สสจ.ศรีสะเกษ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพช.นาแก สสจ.นครพนม

กลับภูมิลำเนา

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่
รพท.กระบี่ สสจ.กระบี่

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.สนามชัยเขต สสจ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อดูแลมารดา
เพื่อดูแลมารดา
เพื่อดูแลครอบครัว

รอการพิจารณา
รอการพิจารณา
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพช.พรเจริญ สสจ.บึงกาฬ
รพช.จุฬาภรณ์ สสจ.นครศรีธรรมราช

สอ.ตำบลหนองปลิง
สสอ.เมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร
รพช.ทับปุด สสจ.พังงา
รพ.สต.ตำบลเกาะปันหยี สสอ.เมืองพังงา
จ.
พังงา
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพ.สต.ตำบลคูคต สสอ.ลำลูกกา จ.
ปทุมธานี
รพช.นาเยีย สสจ.อุบลราชธานี
รพ.สต.ตำบลบางใบไม้ สสอ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
รพช.โขงเจียม สสจ.อุบลราชธานี
รพช.เขาฉกรรจ์ สสจ.สระแก้ว
รพช.วังสมบูรณ์ สสจ.สระแก้ว
สอ.ตำบลฟากห้วย สสอ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพ.สต.นิคมพัฒนา สสอ.บ้านสร้าง จ.
ปราจีนบุรี
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ด้านการพยาบาล
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ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

344

นางสาวอำไพ ศรีทอง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สอ.ตำบลท่าบุญมี สสอ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี

345
346

นางสาวเบญจพร สมเขาใหญ่
นายวีรพล มาตโยธี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา

347

นางปิติยา บุตรวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.หางดง สสจ.เชียงใหม่
สอ.บ้านหัวนา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา สสอ. สสอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.กุดจับ สสจ.อุดรธานี

348

นางสาวสุญาณี วรปัญญาเวทย์ พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

รพช.บ้านบึง สสจ.ชลบุรี

กลับภูมิลำเนา

รพช.ศรีมหาโพธิ สสจ.ปราจีนบุรี

สอ.ตำบลไผ่ต่ำ สสอ.หนองแค จ.สระบุรี

เหตุผลการขอย้าย
เพื่อดูแลครอบครัว

ติดตามคู่สมรส

349
350

นางวาสนา คำแก้ว
นางจุฬารัตน์ ทวีทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.สัตหีบ กม.10 สสจ.ชลบุรี
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

351

นายอัครพล ทวีทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

352

นางบุษบง นุชิต

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
วิสัญญี
ด้านการพยาบาล

รพช.คลองหลวง สสจ.ปทุมธานี
เพื่อดูแลบุตร
สอ.ตำบลเมืองหมี สสอ.เมืองหนองคาย จ. เพือ่ ดูแลครอบครัว
หนองคาย
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
ดูแลบิดามารดา

รพท.เลย สสจ.เลย

รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์

ติดตามคู่สมรส

353

นางจันทร์เพ็ญ บุญสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สสจ.อุดรธานี

ติดตามคู่สมรส

354

นางสาวอรพินท์ พิมพิศาล

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สสจ.หนองบัวลำภู
รพท.เลย สสจ.เลย

รพช.น้ำโสม สสจ.อุดรธานี

กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
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355

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวศิริลักษณ์ สุ่มมาตย์

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ

356

นางสาวดวงจันทร์ สีทาสี

นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติการ

357

นางสาวสุนันทา ธงทอง

นักรังสีการแพทย์

ชำนาญการ

358

นางมณีพรรณ ภูวิทูรวัฒนเมธี

นักรังสีการแพทย์

ชำนาญการ

359

นายสุนทร โวหาร

เจ้าพนักงานรังสีการ
แพทย์

ชำนาญงาน

ขอย้ายจาก
รพช.โขงเจียม สสจ.อุบลราชธานี

รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายไปที่
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

รพช.วังทรายพูน สสจ.พิจิตร

รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง
รพช.ปทุมราชวงศา สสจ.อำนาจเจริญ

รพช.เซกา สสจ.บึงกาฬ

รพช.เฝ้าไร่ สสจ.หนองคาย

เพื่อดูแลมารดา

รพช.ลำดวน สสจ.สุรินทร์

รพช.เฉลิมพระเกียรติ สสจ.นครราชสีมา

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
อนุมัติ

- 35 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
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ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

360

นางสาววชิรา เกตุพัด

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

361

นายเอกสิทธิ์ แก้วใบงาม

นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ

362

นางสาววชิราภรณ์ สวัสดิ์วงศ์

นักกายภาพบำบัด

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ปฏิบัติการ

363

นางสาวแพรว นิวรณุสิต

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

364

นางอนุสรา มหาวัน

นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ

365

นางอัญชลี วังกระแส

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.บ้านผือ สสจ.อุดรธานี

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพช.กาญจนดิษฐ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง

เพื่อดูแลครอบครัว

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพช.สตึก สสจ.บุรีรัมย์

รพช.บ้านนา สสจ.นครนายก

ดูแลบิดามารดา

รพช.บางปะอิน สสจ.พระนครศรีอยุธยา

รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

- 36 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ
366

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวเอมิกา วงษ์ชาลี

ตำแหน่ง
นักกายภาพบำบัด

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญการ

367

นางสาวสุวรรณี บุญพูนเลิศ

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

368

นางอรวรรณ สิปิยารักษ์

นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ

369
370

นางภัทรพร แก้วขัน
นางสาวศิริพร ดวงทองพล

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

371

นายธวัชชัย เลือดศรี

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

372

นางณัชชวกร เกตุสิริ

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก
รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ

ขอย้ายไปที่
รพช.เพ็ญ สสจ.อุดรธานี

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพช.ประโคนชัย สสจ.บุรีรัมย์

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
ไม่อนุมัติ

รพช.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สสจ.สุรินทร์
รพช.ทุ่งเสลี่ยม สสจ.สุโขทัย
รพช.เปือยน้อย สสจ.ขอนแก่น

รพช.บางจาก สสจ.สมุทรปราการ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลบิดา

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว

รพช.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ์

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
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ลำดับ
373

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวชมพูนุท พรมญาน

ตำแหน่ง
นักกายภาพบำบัด

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ

374

นางพัชรา หมวดทอง

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

375

นางสาวปิยะเรศ ดงขันตี

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

376
377
378

นางสาวธัญพร ทองด้วง
นางสาวศิริกัญญา ทันยุภัก
นางสาวจันทร์จิรา เชื้อเดช

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

379

นางพิริยาภรณ์ นิ่มชื่น

นักกิจกรรมบำบัด

ปฏิบัติการ

380

นางสาวพนิดา ลิมป์กิตติกุล

นักกิจกรรมบำบัด

ชำนาญการ

ขอย้ายจาก
รพช.ดอนตูม สสจ.นครปฐม

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายไปที่
รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา

รพช.วังวิเศษ สสจ.ตรัง

รพช.พระพรหม สสจ.นครศรีธรรมราช

ติดตามคู่สมรส

รพช.พระยืน สสจ.ขอนแก่น

รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด

กลับภูมิลำเนา

รพช.เขื่องใน สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี

รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน

ติดตามคู่สมรส
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
ดูแลบิดามารดา

รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร

รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี

ติดตามคู่สมรส

รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

ดูแลบิดามารดา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
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ชื่อ/นามสกุล

381

นางสาวสุจิตรา สุระคาย

382

นางนันทวดี ตอโนนสูง

383

นางสาววิภัสรา วงศ์อามาตย์

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ปฏิบัติงาน

รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพท.ปราสาท สสจ.สุรินทร์

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.น่าน สสจ.น่าน

รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
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ชื่อ/นามสกุล

384

นางสาวณิชาพร กลิ่นอังกาบ

385

นางสาวเสาวณีย์ ชีวัยยะ

386

นายสรัชชยุตม์ วิศววิสุทธิ์

387

นางพัชรี เทพส่ง

388

นางสากีเร๊าะ เลาะแม

389

นางสมโสภณ นิ่มสำฤทธิ์

390
391

นางสาวกิตติยา
อรรถสงเคราะห์
นางสาวษริดา ยนต์วิลาศ

392

นางสากีเร๊าะ เลาะแม

393

นายนิคม พรมะชุม

394

นางสาวนันทนา หวายโหล่

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ปฏิบัติงาน

รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์

รพช.พรานกระต่าย สสจ.กำแพงเพชร

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ปากพนัง สสจ.นครศรีธรรมราช

รพช.พระแสง สสจ.สุราษฎร์ธานี

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.แม่ทา สสจ.ลำพูน

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพช.รัษฎา สสจ.ตรัง

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด

ปฏิบัติงาน

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพช.รามัน สสจ.ยะลา

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.พุนพิน สสจ.สุราษฎร์ธานี

สสจ.นครศรีธรรมราช

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ดอนสัก สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น

รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์

ดูแลบิดามารดา

ปฏิบัติงาน

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพช.กรงปินัง สสจ.ยะลา

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ชนบท สสจ.ขอนแก่น

รพช.ชุมพลบุรี สสจ.สุรินทร์

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.โนนสัง สสจ.หนองบัวลำภู

รพช.ทุ่งเขาหลวง สสจ.ร้อยเอ็ด

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

- 40 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

395

นางสาวนูรีชา โอลา

396

นางสาวสุพรรณี ปงผาบ

397
398
399
400

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ปฏิบัติงาน

รพช.บางกล่ำ สสจ.สงขลา

รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี

เพื่อดูแลครอบครัว

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
นางวรัชรดา จัดพลพัฒนพาณิช เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
นางสาวศิริพันธ์ ปวงสุข
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
นายกตุพล วงศ์ศิริทรัพย์
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
นางรัตนา ทองดียิ่ง
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ปฏิบัติงาน

รพช.บ้านไร่ สสจ.อุทัยธานี

รพช.แม่ทา สสจ.ลำพูน

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.คลองขลุง สสจ.กำแพงเพชร

สสจ.เพชรบุรี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ตระการพืชผล สสจ.อุบลราชธานี

รพช.ห้วยแถลง สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี

รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.เกาะยาวชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

รพช.วังวิเศษ สสจ.ตรัง

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง

- 41 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

401

นายวิทวัส บุญสะอาด

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

402

นางพนิดา เมืองคำ

ชำนาญการ

403

นางวารีรัตน์ เกิดพันธุ์

404

นางวรรณนิภา สิทธิราช

405

นางนิตยา แข็งขัน

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

406

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

407

นางเสาวลักษณ์ ไชยโชค

ชำนาญการ

408

นางสาววราพร ใยบัว

409

นายอุกฤษฎ์ สีหาเพชร

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

410

นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต

ชำนาญการพิเศษ

411

นางกฤษณี จันทะนะ

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

412

นายอังคาร สมพร

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สอ.บ้านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก
สสอ.สิริน
ธร จ.อุบลราชธานี
สสจ.แพร่

สอ.บ้านหนองแห้ว ตำบลวังสวาบ
สสอ.ภูผา
ม่าน จ.ขอนแก่น
สสจ.น่าน

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

สสจ.เชียงราย

สสจ.พิจิตร

เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ

สสจ.เพชรบูรณ์

สสอ.โพทะเล จ.พิจิตร

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

สอ.บ้านนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก
ดูแลบิดามารดา
ไม่อนุมัติ
สสอ.
ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วสส.จังหวัดตรัง สถาบันพระบรมราชชนก เพือ่ ความก้าวหน้าในงานอาชี อนุมัติ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ

สอ.บ้านทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี
สสอ.
ป่าบอน จ.พัทลุง
สสจ.ศรีสะเกษ

สสจ.อุบลราชธานี

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร

สสจ.อำนาจเจริญ

ไม่อนุมัติ

สอ.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก
สสอ.ท่า
ตูม จ.สุรินทร์
สสจ.พัทลุง

สอ.บ้านหนองแสง ตำบลนาแต้ สสอ.คำ
ตากล้า จ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสจ.กระบี่

ติดตามคู่สมรส

รอการพิจารณา

สสจ.อุดรธานี

รพช.เรณูนคร สสจ.นครพนม

เพื่อดูแลบิดา

สสจ.อุทัยธานี

สสจ.นครสวรรค์

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

413

นางเบญจา นามวิเศษ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

414

นายพงษ์ศักดิ์ รูปพรม

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

415

นางวันวิสาข์ เลิศศรี

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

416

นางจารุณี อันโยธา

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

417

นางสาวอัจฉรา พิมพ์พันธ์

ปฏิบัติการ

418

นายสุทธินันท์ สระทองหน

419

นางเกษร จันทร์สวี

420

นางสาวมะลิ สิงห์เสนา

421

นางสาวสุไบดะ บือซา

422

นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก
สอ.บ้านหนองหว้า ตำบลทรายมูล
สสอ.น้ำ
พอง จ.ขอนแก่น
สสอ.เด่นชัย จ.แพร่

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สสอ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสอ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

สอ.ตำบลช่องสาริกา สสอ.พัฒนานิคม จ. รพ.สต.บ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ
ลพบุรี
สสอ.
วานรนิวาส จ.สกลนคร
สอ.บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ
สอ.บ้านเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาท
สสอ.ส
อง สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
สอ.ตำบลเหล่าทอง สสอ.โซ่พิสัย
สอ.ตำบลวัดหลวง สสอ.โพนพิสัย จ.
จ.บึงกาฬ
หนองคาย
สสจ.อุดรธานี
รพช.นาคู สสจ.กาฬสินธุ์

กลับภูมิลำเนา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
อนุมัติ

สสจ.พัทลุง

สสจ.พัทลุง

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสจ.บึงกาฬ

สสจ.อุดรธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สอ.บ้านสะตา ตำบลกอลำ สสอ.ยะรัง จ. สอ.บ้านทางยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสาคร สสอ. ติดตามคู่สมรส
ปัตตานี
ท่าแพ จ.สตูล
กองบริหารการสาธารณสุข
รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี
กลับภูมิลำเนา
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

อนุมัติ
อนุมัติ

- 43 ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับการอนุมัติรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

423

นางสาวธัญญารัตน์ กัณฐรัตน์

ตำแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ระดับตำแหน่ง
ปฏิบัติการ

424

นางสาวพิจิตรา รู้คงประเสริฐ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

425

นางสาวสุพรรษา สมหวัง

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

426

นายบุญเลิศ ชีพนุรัตน์

427

นายนพพล เทพประสาร

428

นายทวีศักดิ์ เสมาใหญ่

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ด้านความเชี่ยวชาญ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ขอย้ายจาก
สอ.ตำบลกรูด สสอ.กาญจนดิษฐ์ จ.
สุราษฎร์ธานี

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

สอ.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง
สสอ.
โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น สสอ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เหตุผลการขอย้าย
ดูแลบิดามารดา

รพ.สต.ตำบลบ้านถิ่น สสอ.เมืองแพร่
จ.แพร่

ติดตามคู่สมรส

รพ.สต.ตำบลหัวเตย สสอ.พุนพิน จ.
สุราษฎร์ธานี

เพื่อดูแลครอบครัว

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

สสอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สอ.ตำบลริมปิง สสอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ติดตามคู่สมรส

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

สสจ.แม่ฮ่องสอน

สสจ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

รพช.บางสะพานน้อย สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์

วพบ.พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
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429

ชื่อ/นามสกุล
นายนัฐรินทร์ ช่างศรี

430

นายปริญญา พ่อค้า

431

นางสาวมัญชุกานต์ หมื่นคำวัง

432

ตำแหน่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ

สอ.บ้านหนองแสง ตำบลนาแต้ สสอ.คำ
ตากล้า จ.สกลนคร

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

นายนพดล ริยะสาร

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

433

นายจรูญ ชิดนายี

ชำนาญการพิเศษ

434

นายกฤษฎา คำมะยอม

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ด้านบริการทาง
วิชาการ

435

นางสาวปวีณา เนื่องสกุล

ปฏิบัติการ

436

นายอนุจิต ทุลันไธสง

437

นางสาววรณัน สุรินทร์แปง

438

นางจิตลาวรรณ ฉันทจิตปรีชา

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ขอย้ายจาก

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

สอ.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก สสอ.ท่า กลับภูมิลำเนา
ตูม จ.สุรินทร์

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

กลับภูมิลำเนา

รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลครอบครัว

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และ
ปลายทาง
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
ไม่อนุมัติ

สอ.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
สสอ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สอ.ตำบลวัดไทยาวาส สสอ.นครชัยศรี จ. สอ.ตำบลต้นธง หมู่ที่ 3 สสอ.เมืองลำพูน
นครปฐม
จ.
ลำพูน
รพช.หนองหญ้าปล้อง สสจ.เพชรบุรี
สสจ.กาญจนบุรี

เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

รพช.หนองสองห้อง สสจ.ขอนแก่น

สสอ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เพื่อดูแลครอบครัว

รพท.ตราด สสจ.ตราด

สสอ.แม่จัน จ.เชียงราย

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ

สสจ.เลย

รพช.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สสจ.
สมุทรปราการ

เพื่อดูแลครอบครัว

สอ.บ้านดอนเสียด ตำบลคำแก้ว สสอ.โซ่
พิสัย จ.บึงกาฬ
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก
สสอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
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ชื่อ/นามสกุล

439

นายสมโชค พิมพ์สิงห์

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวประภาดา วงษาพรหม นักวิชาการ
สาธารณสุข
นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

รพช.หนองหิน สสจ.เลย

รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติการ

สสอ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ชำนาญการพิเศษ

สสอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สสจ.สุพรรณบุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติการ

รพช.โคกสูง สสจ.สระแก้ว

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

443

นางวัลลภา พฤกษ์อัครกูล

ชำนาญการ

กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.เชียงราย

สสจ.ลำปาง

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

444

นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

445

นางสาวนุจนาถ ขวาไทย

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

440
441
442

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

สอ.บ้านเขาล่อม ตำบลเขาใหญ่ สสอ.อ่าว สสอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ลึก จ.กระบี่
สอ.ตำบลหนองคู สสอ.บ้านแท่น
รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง สสอ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
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ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

446

นางบูรพา จันทาคำ

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

447

นางสาวกรรณิกา ศิริมา

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

448

นางสาวศิรณัฐชา สรสิทธิ์ธีรกุล เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
นางนิภาพร กาญจนกันโห
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
นางอนงค์ สายจันทร์
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

451

นางสาวรชนีกร ถนอมชีพ

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

452

นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์

453

นางขนิษฐา ท้าวฮ้าย

454

นางชฎารัตน์ ช่วยมิตร

455

นางสาวนารถรพี ปินตาดง

456

นางสิริประภา กาบวงศ์แก้ว

457

นางสาวสุรีรัตน์ กองสังข์

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

449
450

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลป่าแฝก สสอ.พรเจริญ จ.บึง
กาฬ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.ม่วงสามสิบ สสจ.อุบลราชธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสจ.อำนาจเจริญ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

สอ.บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว สสอ. รพร.กระนวน สสจ.ขอนแก่น
หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
สอ.ตำบลตำหรุ สสอ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา

ชำนาญงาน

สอ.บ้านโคกบัวค้อ หมู่ 3 ตำบลบัวค้อ
สสอ.
เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
รพช.บ่อเกลือ สสจ.น่าน

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.แม่ทะ สสจ.ลำปาง

ชำนาญงาน

รพช.บึงโขงหลง สสจ.บึงกาฬ

ชำนาญงาน

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

ชำนาญงาน

รพช.บางระกำ สสจ.พิษณุโลก

ปฏิบัติงาน

สอ.ตำบลคอกควาย สสอ.บ้านไร่ จ.
อุทัยธานี

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

สอ.บ้านนากว้าง ตำบลนากว้าง
สสอ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี
สอ.บ้านเพิ่มสุข ตำบลผาขาว
สสอ.ผาขาว
จ.เลย
สอ.ตำบลเก่างิ้ว สสอ.พล จ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่

สอ.บ้านหนองม่วง ตำบลโนนหัน สสอ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น

รพ.สต.หมู่ 12 ตำบลบางบัวทอง สสอ.บาง ติดตามคู่สมรส
บัวทอง จ.นนทบุรี
รพช.สารภี สสจ.เชียงใหม่
เพือ่ ดูแลบุตร

อนุมัติ

สอ.บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง สสอ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม
รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.1 ตำบล
เทอดไทย สสอ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รพ.สต.วังพิกุล ตำบลวังพิกุล สสอ.บึงสาม
พัน จ.เพชรบูรณ์
สอ.ห้วยมะยม ตำบลนาแซง สสอ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

อนุมัติ
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ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

458

นางสาวแสงอุทัย แสงเหล็ก

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

459

นางสาววิภาดา อำนัคคะมาต

ปฏิบัติงาน

460

นายสุรศักดิ์ ทองเดือน

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

461

สิบเอก พีรวิชญ์ บัวลอย

462

นางสาวรุลณดา สะอุ

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ราชินี จ.เชียงราย สสอ.แม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย
สอ.ตำบลบ้านโพธิ์ สสอ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
สอ.บ้านห้วยหินลาด ตำบลห้วยหินลาด
สส
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สอ.บ้านจอง ตำบลบ้านจอง สสอ.เวียงแหง ติดตามคู่สมรส
จ.เชียงใหม่

อนุมัติ

รพ.สต.บ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย
สสอ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
รพ.สต.ตำบลกะฮาด สสอ.เนินสง่า
จ.ชัยภูมิ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

ชำนาญงาน

สสจ.ระยอง

สสจ.ศรีสะเกษ

ดูแลบิดามารดา

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

สอ.ตำบลคอหงส์ สสอ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

รพท.เบตง สสจ.ยะลา

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

463

นางสาวนิฟาตีฮะห์ เจ๊ะอาแว

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

รพช.กระแสสินธุ์ สสจ.สงขลา

รพช.ทุ่งยางแดง สสจ.ปัตตานี

ดูแลบิดามารดา

464

นางสาวพิชาภรณ์ จันโสภา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

สอ.บ้านรัตนะ ตำบลโนนทอง สสอ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

465

นางสุกัญญา อินแปลง

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

สสจ.น่าน

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

466

นางสาวอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ์ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
นายภัคภาคิน พึ่งถิ่น
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
นายโยธิน เจดีย์รัตน์
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

สสจ.พิจิตร

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านโล๊ะโป๊ะ สสอ.เกาะยาว
จ.พังงา
รพ.สต.บางติบ สสอ.คุระบุรี จ.พังงา

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

469

นางกฤษณา อยู่สุข

ชำนาญงาน

อนุมัติ

นางจุฬารัตน์ มีศรี

สอ.ตำบลบางตะบูน สสอ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี
สสจ.นนทบุรี

ติดตามคู่สมรส

470

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

471

นางสาวณัฐิกา ขวัญแก้ว

สอ.บ้านโนนข่า ตำบลวังแสง สสอ.ชนบท
จ.
ขอนแก่น
สอ.บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน
สสอ.
ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
สอ.ตำบลหนองมะค่า สสอ.โคกเจริญ จ.
ลพบุรี
สอ.บ้านพรุเตย ตำบลเพหลา สสอ.
คลองท่อม จ.กระบี่
สอ.บ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์
สสอ.พรหม
คีรี จ.นครศรีธรรมราช
สอ.บ้านโคกอ้น หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ สสอ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สอ.บ้านแม่ยื้อ สสอ.ไทรงาม
จ.กำแพงเพชร
สสอ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

สสอ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

472

นางวิภาวดี โพธิหัง

ไม่อนุมัติ

นางปัทมา ทองใบ

รพ.สต.ตำบลตะกาดเง้า สสอ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี
สสอ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ติดตามคู่สมรส

473

สอ.ตำบลบ้านใหม่ สสอ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา
สอ.บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า
สสอ.ปาง
มะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

467
468

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

474

นายเฉลิมเกียรติ เมาะราษี

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

475

นางดารุณี ยงหนู

ชำนาญงาน

476

นางสาวปุริมปรัชญ์
สิงห์สุวรรณ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

477

นางสาวสุชานรี รำเพยพล

ปฏิบัติงาน

478

นางสาวผกาวรรณ ตันมูล

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

479

นางอรวรรณ ปักษีสุวรรณ

ชำนาญงาน

สสจ.อุบลราชธานี

480

นางสาวกาญจนา คลังเงิน

ชำนาญงาน

481

นางสาวพัชราพรรณ วาปีเส

ปฏิบัติงาน

สอ.ตำบลสีสุก สสอ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา
รพช.เปือยน้อย สสจ.ขอนแก่น

482

นายสุธี ชาลีวรรณ์

ชำนาญงาน

รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

483

นายสุรชัย จุติพรชัย

ปฏิบัติงาน

484

นางขวัญฤดี ปัดตาเนย์

485

นางวิไลวรรณ จันทร์ขาว

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

สอ.ตำบลบางพึ่ง สสอ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ
สอ.ตำบลคันไร่ สสอ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
สอ.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย
สสอ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

สอ.ตำบลดงเมืองแอม (หมู่ 4)
สสอ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น
สอ.ตำบลโคกชะงาย สสอ.เมืองพัทลุง จ.
พัทลุง
สอ.บ้านหนองหลี่ ตำบลโชคชัย
สสอ.นิคม
คำสร้อย จ.มุกดาหาร
สอ.บ้านเปือย ตำบลโนนทัน สสอ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น
สอ.ตำบลสำโรงใต้ สสอ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ

ขอย้ายไปที่
สสอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เหตุผลการขอย้าย
เพื่อดูแลครอบครัว

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

สอ.บ้านห้วยกรวด สสอ.เวียงสระ จ.
กลับภูมิลำเนา
สุราษฎร์ธานี
รพ.สต.ตำบลดอนช้าง สสอ.เมืองขอนแก่น ติดตามคู่สมรส
จ.ขอนแก่น

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลชุมช้าง สสอ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย
สอ.บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา
สสอ.
แม่สอด จ.ตาก
สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลนาหนองทุ่ม สสอ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลดอดกอก สสอ.
นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม สสอ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา
สสจ.เพชรบุรี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

สอ.บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง สสอ. ติดตามคู่สมรส
นาดูน จ.มหาสารคาม
สสอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เพือ่ ดูแลมารดา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

486

นางสาวกัณจนพร กุญชรชัย

487

นางสาวสุภิญญา ใจจะนะ

488

นางสาวธัญลักษณ์
กิตติธันยพัชร์

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ระดับตำแหน่ง
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

489

นางเบญจพร ประสานเชื้อ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

490

นายวีรชาติ ศรีคำ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สอ.บ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง สสอ.ศรีราชา
จ.
สอ.ท่าสี ตำบลบ้านดง สสอ.แม่เมาะ จ.
ลำปาง
สสจ.พิษณุโลก

สอ.ตำบลดอนกรวย สสอ.ดำเนินสะดวก
จ.
ราชบุรี
สอ.บ้านโนนข่า ตำบลวังแสง สสอ.ชนบท
จ.
ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

สสอ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เพื่อดูแลมารดา

สอ.บ้านร่ำเปิง สสอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลครอบครัว

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

สอ.ตำบลหนองข่า สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ. กลับภูมิลำเนา
ชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ตำบลหนองปลิง
สสอ.
เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ดูแลบิดามารดา

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย
โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

491

นายยศไกร แสงทอง

492

นายกฤษดา แกล้วกล้า

493

นางนฤมล ดุกสุขแก้ว

494

นายเสนีย์ เอกตาแสง

495

นางสาวเกตน์สิรี วิชัยโย

496

นางสุมินตรา ลัยนันท์

497
498

นายพุทธชาติ เพ็งหัวรอ
นายชุมสิน ชุ่มกลิ่น

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
นายช่างเทคนิค
นายช่างศิลป์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ปฏิบัติงาน

รพช.ศรีเมืองใหม่ สสจ.อุบลราชธานี

สสอ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย

ปฏิบัติงาน

รพช.หนองแค สสจ.สระบุรี

รพช.เวียงสา สสจ.น่าน

ติดตามคู่สมรส

โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่ปลายทา
ง
อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

สสอ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม

รพช.ห้วยผึ้ง สสจ.กาฬสินธุ์

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย

สสจ.อุตรดิตถ์

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

รพช.สองพี่น้อง สสจ.จันทบุรี
สสจ.หนองบัวลำภู

สสจ.พิจิตร
สสจ.อุตรดิตถ์

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

